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Obiceiuri şi tradiţii de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
- Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt prăznuiţi în fiecare an, pe data de 8 noiembrie. În limba
ebraică Mihail înseamnă "Cine este ca Dumnezeu?", iar Gavriil înseamnă "bărbatul puternic al lui
Dumnezeu". În societatea tradiţională, Sfinţii Mihail şi Gavriil erau cinstiţi pentru că "ei sunt păzitorii
oamenilor de la naştere şi până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea acestora".
Arhanghelii, în viziunea populară, asistă şi la Judecata de Apoi, sunt patroni ai casei, ard păcatele
acumulate
de
patimile
omeneşti
fireşti
şi
purifică,
prin
post,
conştiinţele.
- În zonele muntoase, Arhanghelii sunt sărbătoriţi şi ca patroni ai oilor. Există obiceiul ca în
dimineaţa zilei de 8 noiembrie, să se facă o turtă mare din făină de porumb, numită "turta arieţilor" (arieţii
fiind berbecii desparţiţi de oi). Această turtă era aruncată în târla oilor, odată cu introducerea berbecilor
între oi. Dacă turta cădea cu faţa în sus era semn de bucurie în rândul ciobanilor, considerându-se că în
primăvară toate oile vor avea miei, iar dacă turta cădea cu faţa în jos, era mare supărare.
Echipa redacţională urează “La mulţi ani!” tuturor celor care-şi serbează ziua numelui în
această dată!

Pregătire profesională specifică, pentru anul 2011, oferită de U.C.A.S.M.F.C.
 În data de 27 octombrie şi 3 noiembrie 2011 s-a desfăşurat cursul „Prezentarea
metodologiei de implementare a standardului „Managementul riscului” la nivelul instituţiilor
publice. La cele două sesiuni de formare profesională au fost instruite un număr de 58 de
persoane din structuri ale administraţiei publice centrale şi locale.
Cursurile au avut loc în Bucureşti, la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Bulevardul
Libertăţii nr. 15, etaj III, camera 13.
Cursurile au fost susţinute de lectori din cadrul U.C.A.S.M.F.C., iar din punct de vedere
organizatoric, au fost derulate în colaborare cu Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice. Acestea s-au bucurat de un interes deosebit din partea celor prezenţi, care au apreciat
în mod deosebit aspectele practice expuse şi comentate.
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 La cursul susţinut în data de 3 noiembrie 2011 a fost prezentată şi cartea “Riscuri şi
dispozitive de control intern managerial (Studiu de caz: Referenţialul achiziţiei publice)”, autori:
Gheorghe Barbu, Ilie Ivorschi, Corneliu Trif Cotruţă, Camera Deputaţilor, editura
Rentrop&.Straton.
Abordarea ştiinţifică şi pragmatică a subiectului, remarcată şi în lucrarea anterioară,
„Elaborarea şi interpretarea indicatorilor de performanţă specifici standardelor controlului intern
managerial”, oferă o nouă perspectivă asupra managementului riscurilor, înglobând un studiu de
caz cu privire la achiziţiile publice, din perspectiva entităţilor publice. Aceste două lucrări au fost
materializate ca urmare a colaborării în cadrul proiectelor de twinning derulate de Ministerul
finanţelor Publice, prin U.C.A.S.M.F.C., şi partenerii străini din Franţa, Italia, Suedia şi Olanda,
proiecte derulate în perioada 2007 - 2010.
Ateliere de lucru organizate de Center of Excellence in Finance
 Center of Excellence in Finance (CEF), Liubliana, Slovenia, organizează, între 5 şi 7
decembrie 2011, atelierul de lucru “Risk Management and Risk Identification”. Acesta se
adresează persoanelor care lucrează în instituţii publice, îndeosebi personal cu funcţii de control
şi audit şi responsabili cu riscurile. Lectorii atelierului de lucru fac parte din Ministerul
Finanţelor, Olanda. Termenul - limită de înscriere la curs este de 7 noiembrie 2011. Atelierul de
lucru este complet gratuit şi se desfaşoară doar în limba engleză. CEF oferă certificate de
participare la finalul cursului.
Mai multe informaţii, pe www.cef-see.org.
Utile – control intern
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